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Objeto: Contratação de instituição especializada para pesquisa quantitativa e qualitativa para 
avaliação de serviços públicos municipais, projeto chamado ALÔ XXX (nome do munícipio).  
 

Descrição Geral dos Serviços 
 

ALÔ XXX (nome do munícipio) 
 

Pesquisa Permanente de Serviços Públicos e Ação de Comunicação Comunitária Cidadã 
 
Conceitualmente, opinião pública é um conjunto de considerações de interesse público de uma 
comunidade sobre diversos temas. É quando uma série de opiniões vai se solidificando e tornando-se 
comum, o chamado senso comum. Portanto, a opinião pública se desenvolve da mesma forma que um 
acervo de conhecimentos em assuntos que são importantes para os integrantes de uma sociedade.  
 
A transmissão de informações e conhecimentos que são a base da opinião pública acontece, entre 
outros, através de um mecanismo social conhecido como “jogo de coordenação” - no cotidiano, a 
opinião das pessoas vai se formando em contato com a opinião de outras pessoas; elas recebem 
informações de várias fontes (propaganda, imprensa, programas de TV etc.) e conversam entre si, 
solidificando sua opinião. Em campanhas eleitorais, por exemplo, o processo de tomada de decisão, a 
partir das conversas entre as pessoas, é um "jogo de coordenação". 
 
O que é Alô XXX?  
 
Alô XXX é uma ferramenta com dois módulos:  
 
- Ação de Comunicação Comunitária Cidadã, de modo a formar opinião pública favorável a partir do 
“jogo de coordenação”;  
 
- Pesquisa Permanente de Qualidade de Serviços Públicos, tornando possível ao Governo mensurar, 
em tempo real, a avaliação quantitativa da população, segmentada em áreas/bairros, em relação a 
políticas públicas, permitindo ajustes, se necessário.  
 
Ação de Comunicação Comunitária Cidadã 
 
A ferramenta Alô XXX levará informações institucionais importantes diretamente aos moradores, 
diretamente em suas casas. A partir daí, eles terão elementos sólidos para formarem sua opinião a 
respeito do Governo e do Prefeito, além de um canal aberto para manifestar críticas, reclamações e 
sugestões.  
 
Mais informados, os moradores impactados pela ferramenta Alô XXX terão condições de solidificar uma 
opinião e dividi-la com sua rede de relacionamentos (pesquisas mostram que 1 pessoa impactada, 
desde que devidamente convencida, passa a informação para em média outras 4 pessoas).  
 
Contatos constantes e próximos com os moradores, com informações (Comunicação Comunitária 
Cidadã), tendem a gerar posições favoráveis e disseminação de ideias que sejam importantes à 
municipalidade, sem que as pessoas se sintam impactadas por propaganda tradicional. 
 
A Ação de Comunicação Comunitária Cidadã acontece no momento em que o pesquisador já estiver 
finalizando seu breve questionário (com 5 perguntas, solicitando notas para segmentos importantes, 
como Saúde, Educação, Segurança, Zeladoria Urbana e Avaliação Geral do Governo). Neste 
momento, ele passará uma mensagem ao munícipe, de forma natural e também rápida. Não mais do 
que 1 minuto, para não ser intrusivo.  


